
স্বাধীনতার সনদ 

ততাফায়েল আহয়েদ 

১৯৭১-এর ঐততহাতসক সাতই োর্ চ, এই তদনটির জন্যই জাততর জনক বঙ্গবন্ধু তেখ মুতজবুর রহোন জীবনভর সংগ্রাে কয়রয়েন। দীর্ চ 

১৩টি বের কারাগায়রর অন্ধকার প্রয়কায়ে কাটিয়েয়েন। পাতকস্তান প্রততোর পরপরই তততন লক্ষ্য তনধ চারণ কয়রন ‘একতদন বাংলার ভাগ্যতনেন্তা 

বাঙালীয়দরই হয়ত হতব।’ তসই পয়েই তততন ধীয়র ধীয়র এতগয়ে তগয়েয়েন। েহান ভাষা আয়দালয়নর েধ্য তদয়ে জাতীেতাবাদী আয়দালয়নর তভতি 

স্থাপন কয়রয়েন। জাততর মুতি সনদ েে দফা দাবীর োধ্যয়ে বাংলার োনুষয়ক ঐকযবদ্ধ কয়রয়েন। ‘রাষ্ট্র বনাে তেখ মুতজব ও অন্যান্য’ তো 

আগরতলা োেলার আসােী তহয়সয়ব ফাঁতসকায়ে তগয়েয়েন। তকন্তু বাঙালীর জাতীে মুতির প্রয়ে আয়পাষ কয়রনতন; বরং মৃত্যযয়ক আতলঙ্গন কয়রয়েন। 

’৬৯-এর প্রবল গণআয়দালন-গণঅভ্যযত্থায়নর েধ্য তদয়ে আেরা তাঁয়ক কারামুি কতর।  

জাতীে মুতিসংগ্রায়ের ইততহাস পর্ চায়লার্না করয়ল আেরা তদখয়বা, এয়ককটা র্টনার সায়ে এয়ককটা র্টনা সম্পতকচত। বঙ্গবন্ধু োত্রলীগ 

প্রততো কয়রন একটি লক্ষ্য তনয়ে। োত্রলীগ আওোেী লীয়গর অগ্রগােী বাতহনী। জাতীে তনতা তহয়সয়ব বঙ্গবন্ধু র্া বলয়ত পারয়তন না, োত্রলীগ তদয়ে 

তসটা বলায়তন। আজকাল অয়নয়ক অয়নক কো বয়লন, অয়নক তকছু তলয়খন-তক ত্যয়লয়ে ‘স্বাধীন বাংলার পতাকা’, তক বয়লয়ে ‘জাতীে সঙ্গীত’ 

ইতযাতদ। ইততহায়সর সতয হয়ে, এগুয়লা বঙ্গবন্ধু কর্তচক তনধ চাতরত। বঙ্গবন্ধুর অনুয়োদন োড়া তকান তকছু হেতন। ’৬৬-এর োয়র্ চ আওোেী লীয়গর 

সয়েলয়ন কতবগুরু রবীন্দ্রনাে ঠাকুয়রর ‘আোর তসানার বাংলা...’-পরবতীয়ত আোয়দর জাতীে সঙ্গীত-এই গান পতরয়বেয়নর েধ্য তদয়ে সয়েলন 

শুরু হে। সয়েলয়নর তেষ তদন পল্টন েেদায়ন জনসভার শুরুয়ত এই গান পতরয়বেয়নর পর বঙ্গবন্ধু বিৃতাে বয়লতেয়লন, ‘েে দফা বাংলার োনুয়ষর 

মুতি সনদ’। তারপর ’৭০-এর ঐততহাতসক তনব চার্ন। একটি কো তিধাহীন তর্য়ি বলয়ত র্াই-’৭০-এর তনব চার্য়ন র্তদ বঙ্গবন্ধু একক সংখ্যাগতরেতা 

না তপয়তন, তাহয়ল তক আেরা স্বাধীন বাংলায়দে তপতাে? হেয়তা তপতাে, তকন্তু অয়নক সেে লাগয়তা। তনেেতাতিক সংগ্রায়ের েধ্য তদয়ে এতগয়ে 

র্াওোর লয়ক্ষ্যই বঙ্গবন্ধু ’৭০-এর তনব চার্য়ন অংেগ্রহয়ণর তসদ্ধান্ত তনন। ’৭০-এর ৩০ োর্ চ রাষ্ট্রপততর আয়দে নং-২ অনুর্ােী তলগ্যাল তেে ওোকচ 

অর্ চার বা সংয়ক্ষ্য়প এলএফও জারী হে। সব চয়োট ৪৮টি অনুয়েদ সম্বতলত এই এলএফও-তত-৬ ও ১১ দফার দুটি দফা-এক. ‘প্রাপ্তবেস্কয়দর 

তভাটাতধকার’ এবং দুই. ‘জনসংখ্যার তভতিয়ত প্রতততনতধত্ব’ তেয়ন তনওো হে। ফলত, জাতীে পতরষয়দ ৩১৩টি আসয়নর েয়ধ্য জনসংখ্যার অনুপায়ত 

আেরা পাই ১৬৯টি আসন। তকন্তু ভতবষ্যয়ত সংখ্যাগতরেতা তপয়েও র্ায়ত বঙ্গবন্ধু ৬ দফা ও ১১ দফার তভতিয়ত োসনতি প্রণেন করয়ত না পায়রন 

তসজন্য ইোতহো খান এলএফও-তত তবততকচত ২৫ ও ২৭ নং দু’টি অনুয়েদ সতিয়বতেত কয়রন। ২৫ নং অনুয়েয়দর তেয়রানাে তেল, ‘োসনতয়ির 

প্রোণীকরণ’। র্ায়ত বলা হয়েতেল, ‘জাতীে পতরষয়দ গৃহীত োসনতি তবল, প্রোণীকরয়ণর জন্য তপ্রতসয়র্য়ের তনকট উপস্থাতপত হয়ব। এ পয়ব চ 

প্রোণীকরয়ণ প্রতযাখ্যাত হয়ল জাতীে পতরষয়দর অবস্থান লুপ্ত হয়ব।’ আর ২৭ নং অনুয়েয়দর তেয়রানাে তেল, ‘আয়দয়ের সংয়োধন এবং ব্যাখ্যা, 

ইতযাতদ’; এর  ক-ধারাে তেল, ‘এই আয়দয়ের তকান আইয়নর ধারা সম্পয়কচ তকান ধারণা, তকান ব্যাখ্যা বা তকান প্রে উত্থাতপত হয়ল তস সম্পয়কচ 

তপ্রতসয়র্য়ের তসদ্ধান্তই চূড়ান্ত বয়ল গণ্য হয়ব এবং এ ব্যাপায়র তকান আদালয়ত তকান প্রে উত্থাপন করা র্ায়ব না।’ একই অনুয়েয়দর খ-ধারাে তেল, 

‘জাতীে পতরষদ নে বরং রাষ্ট্রপততই এই আয়দয়ের সংয়োধয়নর তক্ষ্য়ত্র চূড়ান্ত ক্ষ্েতার অতধকারী।’ এলএফও-তত সতিয়বতেত দু’টি ধারাই তেল আসি 

তনব চার্য়ন তবজেী দলয়ক তঠকায়নার অপপ্রোস। র্ার জন্য অয়নয়কই বঙ্গবন্ধুয়ক বয়লতেয়লন, ‘এই তনব চার্ন কয়র তকান লাভ তনই।’ বঙ্গবন্ধু বয়লতেয়লন, 

‘আোর এই তনব চার্ন ক্ষ্েতাে র্াওোর তনব চার্ন নে। এই তনব চার্ন হয়লা গণয়ভাট এবং তনব চার্য়নর পরপরই আতে এই এলএফও টুকয়রা টুকয়রা কয়র 

তিঁয়ড় তফলয়বা।’ ’৭০-এর ৭ তর্য়সম্বর পাতকস্তান জাতীে পতরষদ ও ১৭ তর্য়সম্বর তেল প্রায়দতেক পতরষদ তনব চার্ন। ঘূতণ চঝড়-জয়লাে¡াায়সর কারয়ণ 

উপকূলীে অঞ্চয়লর তনব চার্ন ৭ তর্য়সম্বর না হয়ে ’৭১-এর ১৭ জানুোতর অনুতেত হে। ফয়ল তনব চার্নী প্রর্ারাতভর্ায়ন বঙ্গবন্ধুর সাতিয়ধ্য তেয়ক সারা 

বাংলায়দে সফয়রর সুয়র্াগ পাই। আেরা সংরতক্ষ্ত েতহলা আসনসহ জাতীে পতরষয়দ ১৬৯টি আসয়নর ১৬৭টি আর প্রায়দতেক পতরষয়দ ২৯৮টি 

আসয়ন জেলাভ কতর। তবজয়ের পর বঙ্গবন্ধুর তনয়দ চয়ে ’৭১-এর ৩ জানুোতর তরসয়কাস চ েেদায়ন (বতচোন তসাহরাওোদী উদ্যান) নবতনব চাতর্ত 

জনপ্রতততনতধয়দর েপে অনুোন। তসতদয়নর েপেসভাে বঙ্গবন্ধু বয়লতেয়লন, ‘৬ দফা আজ আোর না, আোর দয়লরও না। এই তনব চার্য়নর োধ্যয়ে 

৬ দফা জনগয়ণর সম্পতিয়ত রূপান্ততরত হয়েয়ে। তকউ র্তদ এর সায়ে তবে^াাসর্াতকতা কয়র, তয়ব তায়ক জযান্ত কবর তদওো হয়ব এবং আতে র্তদ 

কতর আোয়কও।’ এই েপে অনুোয়নর েধ্য তদয়ে ৬ দফায়ক তততন আয়পাষহীন অবস্থাে উিীত কয়রন। এরপর অয়নক র্টনা র্য়টয়ে। ভ্যয়টা-ইোতহো 

ষড়র্ি শুরু কয়রয়ে। ’৭১-এর ১ োর্ চ ৬ দফার তভতিয়ত সংতবধান প্রণেয়নর জন্য তহায়টল পূব চাণীয়ত আওোেী লীগ পাল চায়েোতর পাটি চর ববঠক 

র্লাকায়ল পূব চায়ে র্াকা ৩ োয়র্ চর জাতীে পতরষয়দর অতধয়বেন ইোতহো খান এক তবতার ভাষয়ণ একতরফাভায়ব স্থতগত তর্াষণা কয়রন। তৎক্ষ্ণাৎ 

দাবানয়লর েয়তা আগুন জ¦তল উয়ঠ। বঙ্গবন্ধুর তনয়দ চয়ে আেরা পল্টন েেদায়ন র্াই। তসখায়ন পাতকস্তায়নর পতাকা পুতড়য়ে স্বাধীন বাংলার পতাকা 

উয়িালন কতর। বঙ্গবন্ধু োত্রলীগ ও র্াকসু’র সেন্বয়ে স্বাধীন বাংলা তকন্দ্রীে োত্র সংগ্রাে পতরষদ গঠয়নর তনয়দ চে তদন। ৩ োর্ চ বঙ্গবন্ধুয়ক সােয়ন 

তরয়খ তাঁয়ক ‘জাততর তপতা’ আখ্যাতেত কয়র ‘স্বাধীনতার ইেয়তহার’ পাঠ করা হে। 

এরপর আয়স ঐততহাতসক সাতই োর্ চ। সাতই োর্ চ এক তদয়ন আয়সতন। ধায়প ধায়প এয়সয়ে। এই সাতই োয়র্ চর ভাষয়ণর েধ্য তদয়ে বঙ্গবন্ধু 

স্বাধীনতা তর্াষণা কয়রন। তততন তবর্ক্ষ্ণ তনতা তেয়লন। সবসেে সতকচ তেয়লন র্ায়ত তততন আক্রেণকারী না হয়ে আক্রান্ত হন। আন্তজচাততক তবয়ে^র 

সাহায্য-সহয়র্াতগতা ও স্বীকৃতত পাবার জন্য তততন তবয়েষভায়ব র্তœবান তেয়লন। বঙ্গবন্ধু ও বাংলায়দেয়ক তকউ তর্ন তবতেিতাবাদী আখ্যাে 

আখ্যাতেত করয়ত না পায়র তস জন্য তততন সতকচতার সায়ে বিৃতা ও পদয়ক্ষ্প গ্রহণ কয়রন। এখায়ন শ্রদ্ধাভয়র বঙ্গোতায়ক েয়ন পয়ড়। ৬ োর্ চ রায়ত 

বঙ্গবন্ধু বারাদাে পাের্ারী কয়র আগােীকায়লর বিৃতা তনয়ে ভাবতেয়লন। শ্রয়দ্ধো বঙ্গোতা ফতজলাত্যয়িো মুতজব তপ্ররণা তদয়ে বয়লতেয়লন, ‘ততাোর 



ভাববার তক আয়ে। সারাজীবন ত্যতে একটা লক্ষ্য তনয়ে রাজনীতত কয়রে। তজল-জুলুে-অতযার্ার সহয কয়রে। বারবার ফাঁতসর েয়ঞ্চ তগয়েে। মৃত্যযয়ক 

আতলঙ্গন কয়রে। তবে^াাসী আত্মা তেয়ক ত্যতে র্া তবে^াাস কয়রা, তাই বলবা।’ ঠিকই বঙ্গবন্ধু তবে^াাসী অন্তর তেয়ক সাতই োয়র্ চর বিৃতা 

কয়রতেয়লন। এটি দুতনো কাঁপায়না বিৃতা। পৃতেবীর তকান ভাষণ এয়তাবার উচ্চাতরত হেতন। একটি অতলতখত বিৃতা তততন তদয়লন তবে^াাসী অন্তর 

তেয়ক। র্া তততন তবে^াাস করয়তন তা-ই বলয়তন। েত্রæপক্ষ্ তগালা-বারুদ, তেতেনগান, কাোন, তহতলকপ্টার-গানতেপ, ট্যাঙ্কসহ সবতকছু তনয়ে 

প্রস্তুত। সরাসতর স্বাধীনতা তর্াষণা করয়লই ঝাঁতপয়ে পড়য়ব তনরস্ত্র জনসাধারয়ণর উপর। অয়নয়কই ততা বঙ্গবন্ধুয়ক বলয়ত তর্য়েয়েন, আজয়কই তর্ন 

বয়লন, ‘আজ তেয়ক বাংলায়দে স্বাধীন।’ তকন্তু বঙ্গবন্ধু কায়রা িারা প্রয়রাতর্ত হনতন। সাতই োর্ চ সকাল তেয়কই তরসয়কাস চ েেদায়ন জন¯া রায়াত 

আসয়ত োয়ক। োনুয়ষর মুয়খ মুয়খ তখন ‘স্বাধীনতা’। একটি র্টনা আোর েয়ন পয়ড়। সাতই োর্ চ দুপুয়র আতে এবং আোরই আয়রক তনতা-নায়োয়েখ 

করলাে না-আেরা দু’জন বঙ্গবন্ধুর কায়ে তগয়েতেলাে। বঙ্গবন্ধু আোয়দর দু’জয়নর কাঁয়ধ হাত তরয়খ কো বলতেয়লন। আোয়দর তসই তনতা র্খন 

বঙ্গবন্ধুয়ক বলয়লন,-তততন তাঁয়ক ‘তলর্ার’ বয়ল সয়ম্বাধন করয়তন-‘তলর্ার, আজয়ক তকন্তু পতরপূণ চ স্বাধীনতার তর্াষণা োড়া োনুষ োনয়ব না।’ 

আোয়দর কাঁয়ধ রাখা হাত নাতেয়ে তাঁর নায়োচ্চারণ কয়র বঙ্গবন্ধু ইংয়রতজয়ত বলয়লন, ‘আই অযাে তদ তলর্ার অব তদ তপপল। আই উইল তলর্ তদে। 

তদ উইল নট তলর্ তে। তগা অযান্ড ডু ইউর তর্উটি।’ এই বয়ল তততন আোয়দর কাে তেয়ক তবদাে তনয়ে উপয়র র্য়ল তগয়লন। 

আেরা ধানেতন্ড তেয়ক রওোনা কতর তপৌয়ন ততনটাে। তরসয়কাস চ েেদায়ন তপৌৌঁোই তসাো ততনটাে। বঙ্গবন্ধু বিৃতা আরম্ভ কয়রন সায়ড় 

ততনটাে। দে লক্ষ্াতধক জনতার গগনতবদারী তলাগায়ন মুখতরত তরসয়কাস চ েেদান। তসতদয়নর সভােয়ঞ্চ জাতীে র্ার তনতা-সব চজনাব বসেদ নজরুল 

ইসলাে, তাজউদ্দীন আহেদ, এে েনসুর আলী ও এএইর্এে কাোরুজ্জাোনসহ-আওোেী লীয়গর তকন্দ্রীে তনর্তবৃদ উপতস্থত তেয়লন। বঙ্গবন্ধু বিৃতা 

তদওোর জন্য দাঁড়ায়লন, র্ারতদয়ক তাকায়লন। োউেতপয়সর সােয়ন তপাতর্োয়ের উপর র্েোটি রাখয়লন। হৃদয়ের গভীরতা তেয়ক-র্া তততন তবশ্বাস 

করয়তন, র্ার জন্য সারা জীবন সংগ্রাে কয়রয়েন, ফাঁতসর েয়ঞ্চ তগয়েয়েন, তসই তবশ্বাসী আত্মা তদয়ে, বাংলার োনুষয়ক র্াক তদয়লন, ‘ভাইয়েরা 

আোর’। তারপর একটানা ১৯ তেতনট ধয়র বয়ল তগয়লন দুতনো কাঁপায়না েহাকাব্য। বিৃতাে তততন মূলত স্বাধীনতার তর্াষণা তদয়লন। বঙ্গবন্ধুর সােয়ন 

তেল দুটি পে। এক. স্বাধীনতা তর্াষণা করা। দুই. পাতকস্তান ভাঙার দাতেত্ব না তনয়ে তবতেিতাবাদী তহয়সয়ব আখ্যাতেত না হয়ে সুতর্তন্তত বিব্য প্রদান 

করা। তততন দুয়টাই করয়লন। বঙ্গবন্ধু জানয়তন তসতদয়নর পতরতস্থতত। তর্টা তততন আোয়দর বয়লতেয়লন। তসনাবাতহনী তখন প্রস্তুত। োোর উপর 

তবাোরু তবোন এবং তহতলকপ্টার গানতেপ টহল তদয়ে। র্খনই বঙ্গবন্ধু এই ভাষাে বলয়বন তর্, ‘আজ তেয়ক বাংলায়দে স্বাধীন’, তখনই তারা 

তগালাবষ চণ শুরু করয়ব। তসজন্য বঙ্গবন্ধু সবতকছু তজয়নই বিৃতা কয়রয়েন। এয়তা তবর্ক্ষ্ণ তনতা তেয়লন তর্, সেস্ত ষড়র্ি তোকায়বলা কয়র সােতরক 

োসয়কর উয়দ্দয়ে র্ারটি েতচ আয়রাপ করয়লন-োে চাল ’ল প্রতযাহার কর, তসনাবাতহনী ব্যারায়ক তফতরয়ে নাও, এ কেতদয়ন তর্ হতযাকাণ্ড সংর্টিত 

হয়েয়ে তার তবর্ারতবভাগীে তদন্ত কর এবং তনব চাতর্ত প্রতততনতধয়দর কায়ে ক্ষ্েতা হস্তান্তর কর। এই র্ারটি েতচ আয়রাপ কয়র তবতেিতাবাদী আখ্যাে 

আখ্যাতেত হয়লন না। পাতকস্তানীরা তাঁয়ক তবতেিতাবাদী আখ্যাতেত করার তর্ষ্টা কয়রতেল। তকন্তু তততন তেয়লন সদাসতকচ এবং সয়র্তন। অপরতদয়ক 

পুয়রা বিৃতাটি জুয়ড় তেল আসি জনযুয়দ্ধর রণয়কৌেল এবং বাংলায়দয়ের স্বাধীনতার তর্াষণা। সুস্পষ্টভায়বই বয়লয়েন, ‘আতে প্রধানেিীত্ব র্াই না। 

আেরা এ তদয়ের োনুয়ষর অতধকার র্াই।’ ‘আতে পতরষ্কার অক্ষ্য়র বয়ল তদব্রা র্াই তর্, আজ তেয়ক এই বাংলায়দয়ে তকাট চ-কার্াতর, আদালত-

তফৌজদাতর তেক্ষ্া প্রততোন অতনতদ চষ্টকায়লর জন্য বন্ধ োকয়ব।’ ‘ততাোয়দর র্া তকছু আয়ে তাই তনয়ে েত্রæর তোকাতবলা করয়ত হয়ব এবং জীবয়নর 

তয়র রাস্তার্াট র্া র্া আয়ে সব তকছু, আতে র্তদ হুকুে তদবার নাও পাতর ততােরা বন্ধ কয়র তদয়ব। আেরা ভায়ত োরয়বা, আেরা পাতনয়ত োরয়বা।’  

‘প্রয়তযক র্য়র র্য়র দুগ চ গয়ড়’ ততালার আহব্বান জাতনয়ে বলয়লন, ‘তসয়ক্রটাতরয়েট, সুপ্রীেয়কাট চ, হাইয়কাট চ, জজয়কাট চ, তসতে গভন চয়েে দপ্তরগুয়লা 

ওোপদা তকানতকছু র্লয়ব না।’ তনয়দ চে তদয়লন ‘আটাে তাতরয়খ কে চর্ারীরা তর্য়ে তবতন তনয়ে আসয়বন।’ সরকারী কে চর্ারীয়দর উয়দ্দয়ে বলয়লন, 

‘আতে র্া বতল তা োনয়ত হয়ব। তর্ পর্ চন্ত আোর এই তদয়ের মুতি না হয়ব খাজনা, ট্যাক্স বন্ধ কয়র তদওো হয়লা তকউ তদয়ব না।’ গরীয়বর কো তখোল 

তরয়খ বয়লয়েন, ‘গরীয়বর র্ায়ত কষ্ট না হে, র্ায়ত আোর োনুষ কষ্ট না কয়র’ তস জন্য তেল্প কল-কারখানার োতলকয়দর উয়দ্দয়ে বয়লয়েন, ‘এই 

সাত তদন হরতায়ল তর্ সেস্ত শ্রতেক ভাইয়েরা তর্াগদান কয়রয়েন প্রয়তযকটা তেয়ল্পর োতলক তায়দর তবতন তপৌৌঁোো তদয়বন।’ জীবনভর লাতলত প্রগাঢ় 

গণতাতিক মূল্যয়বাধ সমুিত তরয়খ তবয়রাধী রাজনীততকয়দর উয়দ্দয়ে বয়লয়েন, ‘র্তদ তকউ ন্যায্য কো বয়ল, আেরা সংখ্যাে তবতে হয়লও একজন 

র্তদও তস হে, তার ন্যায্য কো আেরা তেয়ন তনব।’ আর রাজননততক তনতাকেীয়দর উয়দ্দয়ে বয়লয়েন, ‘প্রয়তযক গ্রায়ে, প্রয়তযক েহোে, প্রয়তযক 

ইউতনেয়ন, প্রয়তযক সাবতর্তভেয়ন আওোেী লীয়গর তনর্তয়ত্ব সংগ্রাে পতরষদ গয়ড় ততাল এবং ততাোয়দর র্া তকছু আয়ে তাই তনয়ে প্রস্তুত োক। েয়ন 

রাখবা, রি র্খন তদয়েতে, রি আরও তদয়বা, এয়দয়ের োনুষয়ক মুি কয়র োড়য়বা ইনোোহ।’ বিৃতার তেয়ষ বজ্রকয়ে স্বাধীনতা তর্াষণা কয়র 

বয়লয়েন, ‘এবায়রর সংগ্রাে আোয়দর মুতির সংগ্রাে, এবায়রর সংগ্রাে স্বাধীনতা সংগ্রাে।’ অে চাৎ সােতগ্রকতাে জাতীে মুতি অজচয়নর লয়ক্ষ্য 

জনসাধারণ কর্তচক তনব চাতর্ত সংখ্যাগতরে দয়লর তনতার ভারসাম্যপূণ চ বিৃতা। তসতদয়নর তসই স্মৃতত োনসপয়ট তভয়স ওয়ঠ। অভূতপূব চ দৃশ্য, কল্পনা 

করা র্াে না। এটিই োনুষ প্রতযাো কয়রতেল। একটা কো আোর বারবার েয়ন হে। একজন তনতা কয়তা দূরদেী তর্, তততন সবসেে সঠিক তসদ্ধান্ত 

তনয়ত জানয়তন। তকান্ সেে তকান্ কো বলয়ত হয়ব এটা তার েয়তা ভায়লা জানয়তন এেন োনুষ আোর এই ক্ষুদ্র জীবয়ন তদতখতন। আতে লক্ষ্য 

কয়রতে, বঙ্গবন্ধু জীবয়ন কখয়না স্বতবয়রাধী বিব্য তদনতন। একটি বিব্য তদয়ে পয়র তসই বিব্য অস্বীকার করা বা বিয়ব্যর েয়ধ্য পরস্পরতবয়রাধীতা 

এটি তাঁর তকানতদন হেতন। কারণ, র্া তততন তবশ্বাস কয়রয়েন, তভয়বয়েন, েয়ন কয়রয়েন তর্ এটিই বাস্তবসেত, তসটিই তততন বয়লয়েন সুতর্তন্ততভায়ব। 

আর র্া একবার বয়লয়েন, মৃত্যযর কায়ে তগয়েও আয়পাষহীনভায়ব তসই কো তততন বাস্তবােন কয়রয়েন। বঙ্গবন্ধু তাঁর হৃদয়ে ধাতরত গভীর তবশ্বাস 

তেয়কই তসতদন বিৃতা কয়রয়েন। 

  আেরা র্তদ বঙ্গবন্ধুর সাতই োয়র্ চর বিৃতা তবয়েষণ কতর তয়ব তদখয়বা, অতলতখত একটি বিৃতা। ভাষয়ণর সেে ১৯ তেতনট। েব্দ সংখ্যা 

১৬০৮টি। আব্রাহাে তলংকয়নর এবঃঃঃঃা াংনঁৎে অফফৎবংং-এর েব্দ সংখ্যা ২৭২, সেে ৩ তেতনয়টর কে এবং তলতখত। অপরতদয়ক, োটি চন লুোর 



তকং-এর ‘ও র্ধাব ধ ফৎবধস’ ভাষণটির সেে ১৭ তেতনট, েব্দ সংখ্যা ১৬৬৭। তকন্তু তবয়শ্বর তকান তনতার ভাষণ এেন সংগ্রােমুখর ১০ লক্ষ্াতধক 

মুতিকােী তনরস্ত্র োনুয়ষর সােয়ন হেতন। পৃতেবীর তশ্রে ভাষণটি প্রদান কয়র োনুষয়ক এক কাতায়র দাঁড় কতরয়ে, তনরস্ত্র বাঙালীয়ক সেস্ত্র জাততয়ত 

রূপান্ততরত কয়র মুতিযুয়দ্ধর তদকতনয়দ চেনা তদয়লন। তক তবর্ক্ষ্ণ একজন তনতা! আইএসআই সাতই োর্ চ ঢাকা ক্লায়বর সােয়ন তেল। তারা অয়পক্ষ্া 

কয়রতেল-তর্ তর্াষণাটি জাততর জনক বঙ্গবন্ধু তেখ মুতজব ২৬ োর্ চ স্বাধীনতা তর্াষণার েধ্য তদয়ে বয়লতেয়লন, ‘আজ তেয়ক বাংলায়দে স্বাধীন’-তারা 

েয়ন কয়রতেল তসই কোটি তততন সাতই োর্ চ বলয়বন। আতে আয়গই বয়লতে বঙ্গবন্ধু তেয়লন সতকচ। তততন সবই বয়লয়েন, তকন্তু েত্রæর ফাঁয়দ পা 

তদনতন। উয়ল্টা েত্রæতকই ফাঁয়দ তফয়লয়েন। র্ার জন্য পরতদন আইএসআই তরয়পাট চ করয়লা ‘র্ত্যর তেখ মুতজব র্ত্যরতার সায়ে বিৃতা কয়র তগল। 

একতদয়ক স্বাধীনতা তর্াষণা করয়লা, আয়রকতদয়ক ৪টি েতচ আয়রাপ কয়র তবতেিতাবাদী আখ্যাে আখ্যাতেত হয়লা না এবং পাতকস্তান ভাঙার দাতেত্ব 

তনল না। আোয়দর নীরব দে চয়কর ভূতেকা পালন করা োড়া আর তকান উপাে তেল না। আেরা তর্ প্রস্তুতত গ্রহণ কয়রতেলাে তসটা ব্যে চতাে পর্ চবতসত 

হয়লা।’ এই তেয়লন জাততর জনক বঙ্গবন্ধু তেখ মুতজব। একটি বিৃতার েধ্য তদয়ে তততন একটি গণতাতিক রাষ্ট্র সৃতষ্ট কয়রয়েন। একটি বিৃতার েধ্য 

তদয়ে তততন তনরস্ত্র বাঙালীয়ক সেস্ত্র জাততয়ত রূপান্ততরত কয়রয়েন। এই বিৃতার েধ্য তদয়ে বাংলার সায়ড় সাত তকাটি োনুষয়ক তবতেিতাবায়দর দাে 

এতড়য়ে স্বাধীনতার েয়ি উজ্জীতবত কয়র একই তোহনাে দাঁড় কতরয়ে স্বাধীনতা তর্াষণা কয়রয়েন। 

সাতই োয়র্ চর দুতনো কাঁপায়না বিৃতা তেল েহান মুতিযুয়দ্ধ আোয়দর র্লার পয়ের তদকতনয়দ চেনা-র্া আেরা অক্ষ্য়র অক্ষ্য়র বাস্তবােন 

কয়রতে। আজ ঐততহাতসক এই ভাষণ জাতীে সীোনা অততক্রে কয়র আন্তজচাততক তদগয়ন্ত বাঙালীর তগৌরবেে পতাকা ের্ চাদার সয়ঙ্গ উড্ডীন তরয়খয়ে। 

২০১৭-এর ৩০ অয়টাবর জাততসংয়র্র প্রততোন ইউয়নয়স্কা ’৭১-এর সাতই োয়র্ চ প্রদি জাততর তপতা বঙ্গবন্ধু তেখ মুতজবুর রহোয়নর ঐততহাতসক 

ভাষণয়ক তবশ্ব প্রাোণ্য ঐততয়হযও (ওোর্ল্চ র্কুয়েোতর তহতরয়টজ) অংে তহয়সয়ব স্বীকৃতত প্রদান কয়রয়ে। র্া সেগ্র জাততর জন্য তগৌরয়বর এবং 

আনয়দর। দুটি েহান লক্ষ্য সােয়ন তনয়ে বঙ্গবন্ধু রাজনীতত কয়রয়েন। এক. বাংলায়দয়ের স্বাধীনতা। দুই. অে চননততক মুতি। প্রেে লক্ষ্য পূরণ কয়র 

র্খন তততন তিতীে লক্ষ্য পূরয়ণর িারপ্রায়ন্ত ঠিক তখনই ’৭৫-এর ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা তবয়রাধী তদতে-তবয়দতে ষড়র্িকারীরা তাঁয়ক সপতরবায়র হতযা 

কয়র। জাততর জনয়কর দুই কন্যা তখন তবয়দয়ে অবস্থান করাে রক্ষ্া পান। ’৮১-এর ১৭ তে জাততর জনয়কর তজযে কন্যা তেখ হাতসনার হায়ত 

আওোেী লীয়গর রয়ি তভজা পতাকা আেরা ত্যয়ল তদই। তসই সংগ্রােী পতাকা হায়ত তনয়ে তনো ও সততার সায়ে র্ত্যে চবায়রর েয়তা সরকার গঠন 

কয়র আজ বাংলায়দেয়ক তততন উিেনেীল তদয়ের ের্ চাদাে অতভতষি কয়র উিেয়নর তরাল েয়র্য়ল পতরণত কয়রয়েন। তদয়ের ৮০% জনসাধারণয়ক 

তবনা মূয়ল্য টিকা প্রদান কয়র কয়রানা েহাোরীর কবল তেয়ক তদেয়ক রক্ষ্া কয়রয়েন। তসতদন তবতে দূয়র নে, তর্তদন প্রধানেিী তেখ হাতসনার তনর্তয়ত্ব 

তদে হয়ব জাততর জনয়কর স্বয়ের তসানার বাংলা।      
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